


 

ΑΝΤΙ  ΠΡΟΛΟΓΟΥ 

Η ανάπτυξη και αναβάθµιση της φυσικής δραστηριότητας στην καθηµερινότητα µας 

αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες προληπτικές παρεµβάσεις για τη δηµόσια υγεία  

και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής µας. 

 

Με στόχο τη διασκέδαση των µικρών παιδιών και των γονέων τους, την 

κοινωνικοποίηση των τοπικών κοινωνιών, την ευαισθητοποίηση των πολιτών στην 

άσκηση και τη διαφορετικότητα και την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας, 

διοργανώνονται σε όλη την επικράτεια του δήµου µας  Village Camps. 

 

Τα village camps έχουν βασικό στόχο να προσελκύσουν τους γονείς και τα παιδιά 

έξω από το σπίτι τους, στο κοντινότερο  αθλητικό χώρο της περιοχής και σε αυτό να 

περάσουν µια όµορφη ηµέρα µε δράσεις και δραστηριότητες πολιτιστικο-αθλητικού 

χαρακτήρα.  

 

Βασικός στόχος των  Village Camps  είναι η συµµετοχή και όχι ο ανταγωνισµός.   

 

Στις αθλητικές εκδηλώσεις  έχει δικαίωµα να συµµετάσχει οποιοσδήποτε µαθητής  

και γονέας. Για τις ανάγκες του προγράµµατος οι µαθητές διαχωρίζονται σε οµάδες 

ανάλογα την ηλικία και  καθοδηγούνται  από εκπαιδευµένους καθηγητές Φυσικής 

Αγωγής του προγράµµατος «Αθλητισµός για Όλους» και ιατρό σε όλη την διάρκεια 

των  εκδηλώσεων. 

 

Το πρόγραµµα υλοποιείται έτσι ώστε όλα τα παιδιά να συµµετάσχουν βιωµατικά σε 

όλες τις δραστηριότητες ενώ µέριµνα έχει προβλεφθεί για τα παιδιά που δεν 

επιθυµούν να συµµετάσχουν σε αθλητικές δραστηριότητες. 

 

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Όλα τα Village Camps απευθύνονται στους µαθητές των δηµοτικών σχολείων και 

στους γονείς τους. Απευθύνονται σε όσους ενδιαφέρονται να περάσουν µια 

ξένοιαστη  ηµέρα, µε άσκηση και φυσική δραστηριότητα, πολλές εκπλήξεις, 

ενηµέρωση για την διατροφή, την άσκηση και το περιβάλλον. Απευθύνονται σε 

εκείνους που ενδιαφέρονται για την οµαδικότητα, την αλληλεγγύη και την ευγενή 

άµµιλα ανεξάρτητα της ηλικίας τους ή του επιπέδου φυσικής κατάστασης τους. 

 

Τα  Village Camps έχουν σχεδιασθεί έτσι ώστε τόσο τα  παιδιά όσο και  οι γονείς να 

συµµετάσχουν, χωριστά ή και µαζί σε πολλές διαφορετικές αθλητικές  

δραστηριότητες, να διασκεδάζουν και να ασκούνται σε ένα ασφαλές και οργανωµένο 

περιβάλλον.  

 

ΠΩΣ ∆ΗΛΩΝΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ; 

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να δηλώσουν συµµετοχή στα Village Camps το αργότερο 

τρείς ηµέρες πριν τη διοργάνωση τους, αποστέλλοντας την επισυναπτόµενη  αίτηση  

(οµαδική ή ατοµική)  στο fax 2810264561.   

 

Τα σχολεία επίσης µπορούν να δηλώσουν  συµµετοχή  ανά τάξη,  κάνοντας χρήση 

των οµαδικών αιτήσεων το αργότερο µέχρι τρεις ηµέρες πριν την διοργάνωση στο fax 

2810264561.   

   

Εναλλακτικά,  κάποιος µπορεί να δηλώσει συµµετοχή µέχρι 30 λεπτά και πριν την 

έναρξη των δραστηριοτήτων, καταθέτοντας τις αιτήσεις (οµαδική ή οµαδικές) στην 

γραµµατεία του κάθε  Village Camp. 

 

 



ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ VILLAGE CAMPS 

  

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
• 50 µ  ή 100 µ 

• Άλµα σε µήκος χωρίς φορά 

• Σούτ ακριβείας ποδοσφαίρου 

• Targeting  µε στεφάνια 

• Σουτ ακριβείας  µπάσκετ (ρολόι) 

• 8 Χ  50 m    

• Τεστ γνώσεων αθλητισµού  

• Φόρµουλα – στίβο άσκησης 

• Σουτ ακριβείας χάντµπολ 

• Ρίψη  σφαίρας από βαλβίδα-καρέκλα ΑΜΕΑ 

• Ρίψη  µπαλάκι από βαλβίδα-καρέκλα ΑΜΕΑ 

• Τρέξιµο µε δεµένα µάτια και συνοδό 

• Ρίψη µπάλας µπάσκετ από καρότσι ΑΜΕΑ 

• Φόρµουλα ΑΜΕΑ 

• Ποδόσφαιρο «τυφλών»  

• Μπότσια 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
• Κρητικής διατροφής  προετοιµασίας υγιεινών  snack 

• Οδικής ασφάλειας 

• Ασφάλειας στην θάλασσα και το νερό 

• Ασφάλειας σε περιπτώσεις εκτάκτων καταστάσεων 

• Εισαγωγή στις πρώτες βοήθειες 

• Φύτεµα λουλουδιών, αρωµατικών φυτών και δένδρων 

 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΠΑΙ∆ΙΩΝ 
• ∆ιεκλυνστίδα (γονείς & παιδιά) 

• Τσουβαλοδροµίες (γονείς και παιδιά) 

• Φύτεµα λουλουδιών και δένδρων 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 

 

Κάθε συµµετέχοντας θα πρέπει να έχει εφοδιαστεί: 

• µε αθλητική περιβολή  (αθλητική φόρµα) 

• αθλητικά παπούτσια   και  πετσέτα   

• µια µπλούζα µακό για µετά την άσκηση, 

• νερό ή χυµό   

  

 

ΑΝΤΙΤΙΜΟ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

∆εν υπάρχει αντίτιµο συµµετοχής στα Village 

Camps, αλλά οι συµµετέχοντες µπορούν αντί  

αντιτίµου να παραδώσουν κατά την άφιξη τους τρόφιµα µακράς διάρκειας (µακαρόνια, ρύζι, 

κονσέρβες, γάλα) τα οποία θα αξιοποιηθούν στις κοινωνικές δοµές του ∆ήµου Ηρακλείου. 

 

Εναλλακτικά οι συµµετέχοντες µπορούν αντί αντιτίµου να παραδώσουν κατά την άφιξη τους 

τρόφιµα µακράς διάρκειας για τους φίλους µας τα Ζώα που φιλοξενούνται στο Κυνοκοµείο 

του ∆ήµου Ηρακλείου 

 

 

  



ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  VILLAGE CAMP 

 

 
ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ 

∆ΡΑΣΕΙΣ 
   

09:00 - 09:40 

 

Προσέλευση Συµµετεχόντων ολοκλήρωση εγγραφών  

 

09:45 -10:00 

Ενηµέρωση συµµετεχόντων για τις 

δραστηριότητες  και  διαχωρισµός 

των οµάδων  

Παράδοση  ιµατισµού σε κάθε οµάδα 

10:00-11:00 

 

ΠΡΩΤΗ 

∆ΡΑΣΗ & ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ  

ΜΕ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

  

Parents & Kids 

∆ιελκυστίνδα   

 

Σεµινάρια – ∆ράσεις (30’): 
Κρητικής διατροφής  Προετοιµασίας υγιεινών  snack 

Οδικής ασφάλειας 

Ασφάλειας στην θάλασσα και το νερό 

Ασφάλειας σε περιπτώσεις εκτάκτων καταστάσεων 

Εισαγωγή στις πρώτες βοήθειες 

Φύτεµα λουλουδιών, αρωµατικών φυτών και 

δένδρων 

 

11:00-11:10 ∆ιάλλειµα για ξεκούραση και αλλαγή δραστηριοτήτων 

11:10-12:00 

 

∆ΕΥΤΕΡΗ 

∆ΡΑΣΗ & ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ  

ΜΕ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Parents & Kids  

Τσουβαλοδροµίες  

 

 

Σεµινάρια – ∆ράσεις (30’): 
Κρητικής διατροφής  Προετοιµασίας υγιεινών  snack 

Οδικής ασφάλειας 

Ασφάλειας στην θάλασσα και το νερό 

Ασφάλειας σε περιπτώσεις εκτάκτων καταστάσεων 

Εισαγωγή στις πρώτες βοήθειες 

Φύτεµα λουλουδιών, αρωµατικών φυτών και 

δένδρων 

 

12:00-12:10 ∆ιάλλειµα για ξεκούραση και αλλαγή δραστηριοτήτων 

12:10-13:00 

 

ΤΡΙΤΗ  

∆ΡΑΣΗ & ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 ΜΕ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Parents & Kids 

  Φόρµουλα – Σκυταλοδροµία 

 

 

Σεµινάρια – ∆ράσεις  (30’): 
Κρητικής διατροφής  Προετοιµασίας υγιεινών  snack 

Οδικής ασφάλειας 

Ασφάλειας στην θάλασσα και το νερό 

Ασφάλειας σε περιπτώσεις εκτάκτων καταστάσεων 

Εισαγωγή στις πρώτες βοήθειες 

Φύτεµα λουλουδιών, αρωµατικών φυτών και 

δένδρων 

 

13:00-13:15 Απονοµές και παράδοση διπλωµάτων  

  

 

∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ   VILLAGE CAMP 
 

∆ιοργανωτής του σεµιναρίου είναι   ο ∆ήµος Ηρακλείου,  η Αντιδηµαρχία Αθλητισµού του ∆ήµου 

Ηρακλείου, το τοπικό δηµοτικό διαµέρισµα κάθε περιοχής, ο ∆ηµοτικός Οργανισµός 

Προσχολικής Αγωγής και Φροντίδας και Μαζικού Αθλητισµού  δήµου Ηρακλείου,  η Ανάπτυξη 

Αθλητισµού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ. 
 

Στόχος όλων των φορέων  είναι τα Village Camps, να αποτελέσουν µια νέα πρόταση για τις τοπικές 

κοινωνίες που να συνδυάζουν την άθληση, τη διασκέδαση και τον πολιτισµό για όλους τους πολίτες. 

 

 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ  

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ   ΣΤΑ∆ΙΟ / ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ 

71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

τηλ: 2810 264560 / 2810 2645670 / εσωτ. 576 & 591  

Φαξ: 2810 264568   

WWW.AAHAEOTA.GR - WWW.DAKH.GR    


